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Kokousaika  19.12.2012 klo 17.00–19.30 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka 

Tanner-Penttilä Hannele 

Flemmich Mirjami 

Kaurila Matti 

Pohjanpalo Heimo 

Raiko Marianne 

Reide Pirjo 

 

Muut osallistujat Rauhansuu Matti 

Tamminen Anu 

Puustinen Risto 

Rannanperä Hanna 

 

Laillisuus ja  § 132 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 132–145 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 133 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 133 

 

Tarkastusaika 27.12.2012 

 

Pöytäkirjan  2.1.2013, Riihikosken terveysaseman taloustoimisto 

nähtävänäolo 
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§ 132 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§ 133 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Hannele 

Tanner-Penttilä ja Mirjami Flemmich 

 

Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Hannele Tanner-

Penttilä ja Mirjami Flemmich sekä määräsi tarkastusajaksi 27.12.2012 klo 

8.00. 

 

§ 134 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Valvira, Ilmoitus 14.11.2012, Dnro 7705/06.01.00.00/2012 

 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Valvira, Päätös 14.11.2012, Dnro 7705/06.01.00.00/2012 

 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

Kuntatyönantajat 16.11.2012, 14/2012 

 Lääkärisopimuksen 1.2.2013 voimaan tulevat muutokset 

Kuntatyönantajat 26.11.2012, 15/2012 

 Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen 

määrä 

Kuntaliitto, Yleiskirje 26.11.2012, 22/80/2012 

 Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan 

maksuosuuden määräytyminen vuonna 2012 

KEVA, virkakirje 26.11.2012, 2/2012 

 KEVAn hallituksen päätösten tiedoksianto 

Aluehallintovirasto 3.12.2012, LSAVI/1886/05.07.03/2011 

 Päätös valvonta-asiassa 

Aluehallintovirasto 3.12.2012, LSAVI/2875/05.07.03/2012 

 Selvityspyyntö 

Aluehallintovirasto 4.12.2012, LSAVI/2882/04.02.00/2012 

 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 
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Aluehallintovirasto 4.12.2012, LSAVI/2882/04.02.00/2012 

 Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta 

 

Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätökset B19–B20 

 sairauslomapäätös C13 

 palkallinen virkavapaa I3 

 tehtävänsiirto J1 

 koulutuspäätökset K15 

 hoitomaksupäätös M23–M26 

 hankintapäätökset Q10–Q11 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkamääräys A8 

 vuosilomapäätökset B18–B20 

 palkaton virkavapaa H4 

 aktiivivapaa I9–I10 

 veteraanikuntoutus D13–D16 

 toimintaterapia S6 

 maksusitoumus (ThL47§) W10 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätös B22 

 hankintapäätös Q7 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätökset A226–A261 

 vuosilomapäätökset B88–B103 

  sairauslomapäätökset C109–C124 

 tilapäinen hoitovapaa D29 

 äitiys- ja vanhempainvapaa F3–F4 

 hoitovapaa G 7 

 palkaton virka-/työvapaa H40–41 

 tehtävänsiirrot J12 

 koulutuspäätökset K160–K176 

 irtisanoutumiset O7 

 omalääkärivaihdot T28–T30 

 muut, työpaikan muuttumiset Y10–Y12 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

§ 135 

(asia 4) 

SSP YHTIÖT OY:N KIINTEÄN KUITUYHTEYDEN PALVELUSOPIMUKSEN UUSIMINEN 
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Kuntayhtymä on tehnyt SSP:n kanssa sopimuksen datasiirtoyhteyksistä. 

Sopimus on tehty 11/ 2007 ja uusittu vuonna 2010. Nyt sopimusta ollaan 

uusimassa samoilla ehdoilla ja hinnoilla vuosiksi 2013–2015. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti sopimuksen uusimisesta voimassa 

olevilla hinnoilla. 

 

Yhteyksistä ja verkossa olevista koneista käytiin keskustelua. Kustannukset 

osoitetaan todellisiin kustannuspaikkoihin. Vuoden 2013 alusta kustannukset 

päätettiin jakaa verkossa olevien koneiden suhteessa käyttäjäorganisaatioille. 

 

Yhtymähallitus päätti, että 1.1.2013 alkaen peritään kunnilta osuus 

datasiirtoyhteyden kustannuksista suhteutettuna verkossa olevien koneiden 

määrään. 

 

§ 136 

(asia 5) 

PROTETIIKAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT VUODELLE 2013 

 

Pöytyän ktt ky:n ostopalvelusopimukset protetiikan erikoishammaslääkäri-

palveluista Hammas-Pulssin kanssa umpeutuvat vuoden 2012 lopussa.  

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää sopimuksen uusimisesta vuoden 2012 hinnoin. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti sopimuksen uusimisesta vuoden 2012 

hinnoin. 

 

§ 137 

(asia 6) 

SUUKIRURGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT VUODELLE 2013 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 14.12.2011 käsitellyt kilpailuttamista 

suukirurgian erikoishammaslääkäripalveluista. Palvelut kilpailutettiin 

vuodelle 2012. 

 

Sopimus suukirurgisista palveluista sisältää option vuodelle 2013. 

Vastaava hammaslääkäri esittää, että kuntayhtymä käyttäisi sopimuksen 

optiota. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää option käytöstä vuodelle 2013. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti option käytöstä vuodelle 2013. 
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§ 138 

(asia 7) 

HAMMASLÄÄKÄRI HILKKA MATTILAN PALKANKOROTUSANOMUS 

 

§ 139 

(asia 8) 

EUROPRESS JÄTEPURISTIMEN SOPIMUKSEN JA LAITTEEN UUSIMINEN  

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää uusia sopimuksen Europress Group Oy:n kanssa. 

Vaihtoehdoista valitaan uusi laite, Europress Combi 17 m
3
. Työturvallisuuden 

huomioimiseksi valitaan jätepuristin matalammalla täyttökorkeudella. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti uuden jätepuristimen, Europress Combi 17 m
3 

hankinnasta. 

 

§ 140 

(asia 9) 

ENSIHOIDON JA SAIRAANKULJETUKSEN KUSTANNUSTEN KATTAMINEN 

 

Ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestäminen siirtyy kunnilta 1.1.2013 

alkaen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vastattavaksi. 

 

Sairaanhoitopiiri on esittänyt nykyisin voimassa olevien ensihoidon ja 

sairaankuljetuksen sopimusten siirtoa sellaisenaan siten, että 

kansanterveystyön kuntayhtymän sijaan sopimuskumppaniksi vaihtuu 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Auranmaan ambulanssi Oy:n kanssa 

voimassa olevan ensihoidon ja sairaankuljetuksen sopimuksen siirron 

sairaanhoitopiirille yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 20.6.2012. 

 

Sopimuksen siirron myötä talousarviota valmisteltaessa kuntayhtymän 

johtoryhmässä lähdettiin siitä, että myös kustannusvastuu siirtyy 

sairaanhoitopiirin kautta sopimuksen siirron myötä jäsenkunnilta 

laskutettavaksi. Asiasta talouspäällikkö kävi puhelinneuvottelun jäsenkuntien 

talousvastaavien kanssa. Jäsenkunnissa oli lupauduttu varaamaan määräraha 

kustannusten kattamiseksi. Terveyskeskus-kuntayhtymän talousarvioon 

määrärahaa ei varattu, mikä huomioitiin myös talousarvion kokonaisnousun 

tavoiteraamituksessa. Asiasta informoitiin jäsenkuntien ja puheenjohtajiston 

talousarviota ja toimintasuunnitelmaa käsittelevässä kokouksessa. Sittemmin 

on käynyt ilmi, etteivät jäsenkunnat ole määrärahavarausta tehneet. 

 

Vuonna 2011 tilinpäätöksessä ensihoidon ja sairaankuljetuksen kulut olivat 

158.640 euroa ja ensivasteiden osalta 39.800 euroa yhteensä 198.440 euroa. 

 

Tammi–marraskuun 2012 sairaankuljetuksen kulut ovat 163.581,69 euroa. 

Arvio koko vuodelle on 178.452,75 euroa. Ensivasteiden tammi-kesäkuun 

lähdöistä on maksettu 15.360 euroa. 
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Kokonaiskuluarvio koko vuodelle on yhteensä 209.173 euroa. 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä ensihoidon ja sairaankuljetuksen sekä 

ensivasteiden kulujen kattamisen vuodelle 2013 ulkopuolisella rahoituksella. 

 

Kuntaliiton erityisasiantuntija Sinikka Huhtala on todennut asiaa liittyen, että 

koska ensihoidon sopimus on siirtynyt sairaanhoitopiirille, se maksaa 

sopimuksen mukaiset maksut ja korvaukset yrittäjälle. Sairaanhoitopiiri 

päättää sitten miten kustannukset jäsenkunnille kohdistetaan. Laskutuksen 

kohdistaminen terveyskeskuskuntayhtymille on mahdollista tehdä, jos sen 

luottamusmiehet hyväksyvät. Tarkoitus on kuitenkin se, että sairaanhoitopiiri 

laskuttaa kuntia sairaanhoitopiirin luottamustoimielimessä päätetyillä 

kuntaosuuksilla. 

Kirjallista päätöstä laskutuksen kohdistamisesta kuntayhtymälle ei ole tullut. 

Kuntayhtymä on siirtänyt lain velvoittamana sopimuksen sairaanhoitopiirille, 

näin ollen sopimusosapuolia ovat 1.1.2013 alkaen VSSHP ja Auranmaan 

ambulanssi. Sopimuksen mukaan muutoksesta johtuen Terveyskeskuksen 

kustannettavaksi jäävät kaikki muut kuin lakisääteiseen kiireelliseen 

ensihoitopalveluun liittyvät toiminnot. 

Talouspäällikön ehdotus 

Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän kustannettavaksi jäävät vain ne 

kustannukset, jotka eivät kuulu lakisääteiseen kiireelliseen ensihoito-

palveluun. 

 

Päätös:  Yhtymähallitus päätti, että kuntayhtymän kustannettavaksi jäävät vain ne 

kustannukset, jotka eivät kuulu lakisääteiseen kiireelliseen ensihoito-

palveluun. 

 

§ 141 

(asia 10) 

ARKISTOSIHTEERIN AVOIMEN VIRAN HOITAMINEN 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 17.2.1011 § 37 päättänyt valita 

työkyvyttömyyseläkkeelle jääneen arkistosihteerin avoimeen virkaan 

määräajaksi Anja Väätäisen ajalle 1.3.2011–31.12.2012. Uuden 

yhteistoiminta-alueen muodostamisen vuoksi ei virkaa ole haluttu täyttää 

vakinaisesti. 

 

Anja Väätäisen koulutus on sosiaali- ja terveydenhuollon sihteeri ja hän 

on suorittanut asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon (ent. 

arkistonhoitaja koulutus). Hän on hoitanut arkisto- ja toimistosihteerin 

tehtäviä ja toiminut atk-yhdyshenkilön vuosilomasijaisena. 
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Anja Väätäinen on nykyisen sijaisuutensa aikana perehtynyt 

kuntayhtymän arkistosihteerin tehtäviin ja hoitanut niitä huolellisesti. 

 

Talouspäällikkö ehdottaa Anja Väätäisen palkkaamista arkistosihteerin 

avoimen viran sijaisuuteen määräajaksi 1.1.2013–31.12.2014. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää että arkistosihteerin avoimen viran 

määräaikaiseksi sijaiseksi ajalle 1.1.2013–31.12.2014 palkataan Anja 

Väätäinen. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti palkata arkistosihteerin avoimen viran määräaikaiseksi 

sijaiseksi virkaa tällä hetkellä hoitavan Anja Väätäisen, ajalle 1.1.2013–

31.12.2014. 

 

§ 142 

(asia 11) 

KIINTEISTÖNHUOLTOSOPIMUSTEN HYVÄKSYMINEN 

 

Kuntayhtymä on kilpailuttanut Riihikosken terveysaseman talvikauden 

auraus ja hiekoitus työt. Lisäksi on kilpailutettu sivutoimipisteiden 

kiinteistöhuollot. Sivutoimipisteillä kiinteistöhuoltoon kuuluu talvitöiden 

lisäksi kesäkauden pihatyöt, liputus ja pienet korjaustyöt 

terveysasemalla. 

 

Talouspäällikkö esitteli kilpailutuksen tulokset ja kävi läpi sopimukseen 

sisältyvät työt toimipisteittäin. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä kiinteistöjen huoltosopimukset. 

 

Päätös: Yhtymähallitus keskusteli kiinteistöhuollosta koko kuntayhtymässä. 

Katsottiin tarpeelliseksi kartoittaa kiinteistönhuollon tilanne yhdessä kunnan 

kanssa syksyllä 2013, ja selvittää olisiko yhteiskilpailutus tarpeen 

kiinteistöjen huollon osalta. 

 

Yhtymähallitus päätti hyväksyä kiinteistönhuoltosopimukset. 

 

§ 143 

(asia 12) 

HENKILÖKUNNAN RUOKALIPPUJEN HINNANTARKISTUS 

 

Verohallinnon päätöksen mukaan vuodelta 2013 toimitettavassa 

verotuksessa sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen 

henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman 

ravintoedun raha-arvona pidetään 4,43 € ateriaa kohden. 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 19.12.2012 166 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kuntayhtymän aterian tämänhetkinen hinta on 4,50 €. Hintaa on 

edellisen kerran tarkistettu vuonna 2008. Kuntayhtymän aterian hinta 

vuoden 2013 talousarviosta laskien on arvonlisäverollisena 5,47 €/ateria. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää tarkistaa henkilökunnalta perittäväksi 

ateriamaksuksi 5,00 €/ateria. Päätös astuu voimaan välittömästi. 

 

Päätös: Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

§ 144 

(asia 13) 

RÖNTGENGENERAATTORIN ASENNUKSESSA ILMENNEET ONGELMAT JA 

RÖNTGENPUTKEN HANKINTA 

 

 Röntgengeneraattorin asennus alkoi 13.12.2012. Asennusajaksi oli 

ennalta sovittu 2–3 päivää. Asennus jäi kesken röntgenputken 

toiminnassa ilmenneen vian vuoksi. Asennuksen yhteydessä 

koekäytettiin laitetta, mutta kuvaus jäi kesken röntgenputken vikatilasta 

johtuen. Ongelma korjaantui vaihtamalla koekäyttöön toinen 

röntgenputki. 

 

 Röntgenin toiminta on mahdollista palauttaa uusimalla röntgenputki. 

Tulevassa talousarviossa ei ole varauduttu uuden röntgenputken 

hankintaan. Lifemed Oy:n toimitusjohtajan kanssa käydyn keskustelun 

pohjalta on päädytty ratkaisuun, jossa otetaan koekäyttöön käytetty 

röntgenputki. Käytetyn röntgenputken takuuaika on 3kk. Neuvottelun 

tuloksena takuuaika jatkuu laskevalla takuulla 6 kuukauteen asti. 

Käytettynä ostettavan röntgenputken hinta on 3.000 euroa. 

 

 Talouspäällikön ehdotus 

 

 Ostetaan koekäyttöön otettu röntgenputki, 3 kk täystakuulla joka jatkuu 

laskevasti 6 kuukauteen asti. 

 

Päätös:  Yhtymähallitus päätti uuden röntgenputken hankinnasta ehdotuksen 

mukaisesti. 

 

§ 145 

(asia 14) 

MUUT ASIAT 

Seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 16.1.2013 klo 17.00. 


